Årsrapport for Presteboligen 2017
Styret består av:

Harald Liodden leder
Eier av Nerby gård
Leder av menighetsrådet i Hedalen
Leder av menighetsrådet i Begnadalen
Boende prest i boligen har tradisjonelt fungert som sekretær

Styret har ikke hatt noen møter i 2017. Det har vært sporadisk kontakt mellom leder og
presten knyttet til mindre vedlikeholdsoppgaver og refusjon at utlagte brøytekostnader.
Regnskapet blir ført av Kirkekontoret på Bagn. Dette viser en samlet inntekt kr. 101.091 og
samlet utgift kr. 25.294. Dette gir et mindreforbruk lik kr. 75.797 som er overført til
disposisjonsfondet. Pr 31.12.2017 er saldoen på dette fondet kr. 617.540.
Boligen er generelt i god forfatning, noe som medfører at Bispedømmekontoret betaler
husleie etter høyeste sats. Boligen har imidlertid et etterslep på vedlikehold. Dette skyldes
usikkerheten rundt boligens videre funksjon (se siste avsnitt). De viktigste oppgavene kan
oppsummeres slik:
 Gjerde bør fjernes eller skiftes
 Terrasseheller bør legges om
 Flaggstang bør males/skiftes ut
 Trær i hagen bør felles for å bedre utsikten
 Skifte gulvbelegg i ganger og soverom
 Male vegger på tre av soverommene
 Fornying av wc/dusj i 1. etasje
Etter at boplikten for prester falt bort fra 1.sept. 2015, knytter det seg usikkerhet til
Presteboligens fremtid som bolig for presten i Begnadalen og Hedalen. Styret er kjent med at
prester etter den nye ordningen må skatte av den fordelen de har i dag med subsidiert husleie,
noe som blir kompensert med lønnsforhøyelse. I tillegg har prestene rett til å forlenge den
avtalen de har i dag dersom de ønsker det, men kan også velge annet bosted dersom det er
ønskelig. Dette tolkes dithen at ingen kan eller vil nekte Signe Kvåle å bo i Presteboligen i
Hedalen i fremtiden, dersom hun selv ønsker det. Bispedømmekontoret har sagt at de er
innstilt på å betale husleie i henhold til leiekontrakten fremover selv om presten flytter ut.
Hvor lenge sies det ingenting om. Signe har så vidt meg bekjent gitt uttrykk for at hun ønsker
å flytter til Bagn når presteboligen der er restaurert.
Begnadalen menighet har signalisert at dersom boligen ikke lenger skal bebos av presten vår,
så ønsker de at boligen skal selges. Hedalen menighet har ikke tatt noen beslutning i denne
sammenhengen. Så lenge presten bor i boligen, og så lenge Bispedømmekontoret ikke sier
opp leieavtalen, blir den videre diskusjonen om boligens fremtid og vedlikeholdsoppgaver satt
på vent.
Hedalen 27.02.2018
Harald Liodden
Leder for styret i Presteboligen

